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Megpályázott tisztség:  Elnök 

Név:  Pálmai Anna 

Legmagasabb iskolai végzettség: főiskola 

Grafológusi végzettség (ha van): pedagógus, okleveles grafológus 

Grafológia tevékenység:  
- Az Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézetet 2003-ban alapítottam meg. A 
képzőintézmény vezetőjeként, tanáraként a tudományos grafológia eredményeinek 
megőrzését, az egzakt mérések, kutatómunkák fejlesztését, a modern pszichológia 
irányzatainak bekapcsolását, (autogéntréning, tranzakció analízis) szeretném biztosítani 
hallgatóim számára. 
 -Rendkívül fontosnak tartom a különböző grafológiai iskolák, irányzatok szakmai, emberi 
együttműködését. Ennek megfelelően alakítottam ki képzési rendszerének profiljaként, egy 
újszerű koncepciót, amely szerint nem csak belső tanárok vesznek részt iskolánk oktató 
munkájában, hanem más iskolák szaktekintélyeit, előadóit is bevonjuk a képzésünkbe. 
- Az interaktív grafológiai elemzés módszerének kidolgozását, 15 éves kutatómunkám 
eredményeire alapozva hoztam létre. Kutatási területeim közé tartozik, többek között, a 
szülői-nevelői módszerek személyiségformáló szerepének vizsgálata a kézírásban. Ezen 
belül a poroszos nevelői hatást, valamint a Gordon nevéhez fűződő, elfogadó, nevelői 
attitűdök grafológiai jeleit vizsgáltam, a felnőtt korúak kézírásában 
- A MÍT-keretei között pályázatot nyert rendezvényeimen, (Pszicho Klubokon, Grafo- Pszicho 
Fórumokon,) népszerű művészek interaktív grafológiai elemzését mutattam be. 
- A Budapest TV Grafomédia című sorozatának szerkesztőjeként, műsor vezetőjeként, a 
grafológia népszerűsítésének lehetőségeit szeretném bővíteni. 
Magyar Írástanulmányi Társaságban tagságom kezdete: 1989. 
Korábbi egyesületi tevékenységem: 
 -1991-től a MÍT Grafo-Klubjainak életbentartásához megszerveztem egy öttagú 
klubvezetőséget, amelynek munkáját több éven keresztül segítettem. 
-1991-ben elindítottam az Országos Grafológus Bált és a Grafo-Gárdonyt, amelynek 
szervezésében, hagyománnyá alakításában hét éven keresztül aktívan részt vettem.  
- 2001-ben a határterületek bizottságának vezetésével bízott meg a MÍT elnöksége. Ezen a 
szekción belül indítottam el újabb hagyománnyá formálódó rendezvényeimet, a „Pszicho 
Klubokat,” és a minden év Pünkösdjén, Dobogókőn megrendezésre kerülő „Pszicho-Pilist.”  
- Az Interaktív Grafológusképző az egyetlen olyan képző intézet, amely tagja a MÍT-nek.  
- 2005 augusztusától a MÍT központi irodájának és könyvtárának adok helyet székhelyünkön.  
- Tizenöt éves tagsági szervező munkám mellett, erkölcsi és anyagi támogatást szeretnék 
nyújtani a MÍT-nek, többek között iskolavezetőként is azzal, hogy hallgatóim számára kredit 
pontnak számítom be a MÍT rendezvényein való részvételt. Ugyanakkor, iskolám 
kreditprogramjai nyitottak, amelyeken a MÍT- tagoknak kedvezményes részvételi lehetőséget 
biztosítok 
- A Magyar Írástanulmányi Társaság 2004. október 13-án köszönetét fejezte ki a MÍT-ben 
végzett szervező munkámért egy ezüst toll átadásával. 
 

- Ez év augusztusában, a MÍT 75. évfordulóján eddigi munkám elismeréseként a 
MÍT emlékplakettjét adták át számomra.  
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Megválasztás esetén terveim, célkitűzéseim a megpályázott pozícióban:  
- A 2006 januárjában induló Grafomédia Magazin főszerkesztőjeként helyet szeretnék 
biztosítani újságunkban a MÍT-tel kapcsolatos eseményeknek, szakmai anyagoknak, 
beszámolóknak. Továbbra is ápolni szeretném a MÍT-ben már kialakított hagyományokat, 
programokat, klubokat, rendezvényeket. 
- Intézményem, mint az már a fentiekben említésre került, 2005 augusztusától, helyet ad 

a MÍT Központi Irodájának és könyvtárának.  
- - A profitorientált grafológiai irányzatok mellett szeretném erősíteni a MÍT non-profit 

arculatát azáltal, hogy a rendezvényeken való részvétel a tagok számára az eddigieknél 
kedvezőbb lehessen.  

- A grafológia és a pszichológia új kutatási területeinek, tudományos elismertségét 
hangsúlyozó témakörök feldolgozását tervezem, Grafo-Klubokon, a Pszicho -Klubokon, és 
más rendezvényeken. 
- Kiscsoportos műhelymunkák keretében, vizsgára való felkészítések lehetőségét szeretném 
kialakítani a MÍT keretein belül. 
- A Grafo-Klub, Pszicho-Klub, Grafo-Gárdony, Pszicho-Pilis és az Országos Grafológus Bál 
hagyományának ápolását, jó szervezési feltételeinek megteremtését a jövőben is fontosnak 
tartom. Mindemellett új rendezvények, konferenciák lehetőségeit a tagok ötleteinek 
bevonásával szeretném biztosítani. 
- Fontosnak tartom a MÍT tagság létszámának növelését, a különböző iskolák aktivizálását, a 
régi tagok megkeresését és bevonását.  
- Európai Uniós nemzetközi grafológiai kapcsolatok működtetését szeretném kialakítani. 
Ennek megfelelően, tervezem a MÍT keretei között, egy olyan külföldi (Olasz) út 
megszervezését, amely az utazás élménye mellett szakmai tapasztalatszerzésére is 
lehetőséget nyújt.  
- A Magyar Írástanulmányi Társaság programjainak szervezésénél a grafológia 
különböző irányzatainak összefogását tartom továbbra is a 
grafológustársadalom legfontosabb feladatának. 
  
Jelentősebb publikációim listája: 
Pilis Rádió, Klub Rádió, Dió Rádió, Petőfi Rádió, Sztár Rádió, Miskolci Rádió, Fehérvári 
Rádió, Duna TV, MTV1, TV 2, RTL Klub, Fókusz, Budapest TV sorozat, Elit. m Magazin 
sorozat, Diéta Magazin, Grafológia folyóirat, Grafomagazin, Elixír Nyári Magazin, Elixír 
folyóirat, theBusinessWoman, Nők az üzleti életben Magazin, Irodavarázs, SMS újság 
grafológiai sorozata, stb… 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok eljárás alatt, és a közügyek 
gyakorlásától nem vagyok eltiltva. 
 
 
Budapest, 2005. december 4.  

 
 
 
 
 

                                                                Pálmai Anna 


